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Cena zawiera:

▪ link do filmu wprowadzającego

▪ link do nagrania z wirtualnego oprowadzanie po galeriach Muzeum 
Polskiej Wódki zakończonego nauką degustacji Polskich Wódek

Cena nie zawiera:

▪ alkoholu do nauki degustacji (możliwość dokupienia zestawu 
dydaktycznego z dostawą kurierską)

Czas trwania: ok. 60 min.

Maks. 100 osób w jednej grupie

Cena netto: 19 zł/osoba

http://www.pvm.pl/


Cena zawiera:

▪ link do filmu wprowadzającego

▪ wirtualne oprowadzanie live po galeriach Muzeum Polskiej Wódki 
w towarzystwie 2 przewodników 

▪ naukę degustacji Polskich Wódek

Cena nie zawiera:

▪ alkoholu do nauki degustacji (możliwość dokupienia zestawu 
dydaktycznego z dostawą kurierską)

Czas trwania: ok. 60 min.

Maks. 100 osób w jednej grupie

Cena netto: 4000 zł/grupa

http://www.pvm.pl/


Uczestnicy otrzymają przesyłkę 
kurierską z zestawem dydaktycznym 
umożliwiającym profesjonalną 
degustacje Polskich Wódek oraz 
instrukcję przygotowania się do 
degustacji. 

Następnie nasz ekspert, który połączy 
się z nimi online na żywo za 
pośrednictwem ustalonej wcześniej z 
Organizatorem aplikacji, wprowadzi ich 
w tajniki profesjonalnej degustacji 
Polskich Wódek i odpowie na nurtujące 
ich pytania dotyczące naszego 
narodowego trunku. 

Po opuszczeniu wirtualnego pokoju 
przez eksperta, uczestnicy będą mogli 
kontynuować spotkanie we własnym 
gronie. 

http://www.pvm.pl/


Uczestnicy otrzymają przesyłkę 
kurierską z zestawem 
dydaktycznym umożliwiającym 
sporządzenie wyśmienitych 
koktajli w warunkach domowych 
oraz instrukcję przygotowania 
się do warsztatów.

Następnie nasz ekspert, który 
połączy się z nimi online na żywo 
za pośrednictwem ustalonej 
wcześniej z Organizatorem 
aplikacji, wprowadzi ich w tajniki 
sztuki barmańskiej. Pod jego 
okiem uczestnicy przygotują 
koktajle w swoich domach. 

Po opuszczeniu wirtualnego 
pokoju przez eksperta, 
uczestnicy będą mogli 
kontynuować spotkanie we 
własnym gronie. 

http://www.pvm.pl/


Wnętrza Muzeum Polskiej Wódki to 
niebanalne tło 

na wirtualne spotkania i szkolenia!

Oferujemy:

▪ realizację własnego 
nagrania lub wirtualnego 
spotkania w wybranym 
wnętrzu

▪ obecność 
przedstawiciela Muzeum 
Polskiej Wódki podczas 
wynajmu

http://www.pvm.pl/


▪ stare żeliwne kotły z 
podświetleniem,

▪ czerwona cegła na ścianach,

▪ profesjonalnie wyposażony bar,

▪ drewniany długi bar na 
parterze,

▪ elegancka restauracja w stylu 
industrialnym na antresoli,

▪ regulacja intensywności 
oświetlenia.

WIRTUALNY SPACER

http://www.pvm.pl/
https://www.google.pl/maps/@52.255665,21.0457098,3a,75y,112.39h,73.64t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMlDWUCAlkKwHFzDioStCfMOF1x9NjjxniLAayb!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMlDWUCAlkKwHFzDioStCfMOF1x9NjjxniLAayb%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya163.38792-ro0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.pl/maps/@52.255665,21.0457098,3a,75y,112.39h,73.64t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMlDWUCAlkKwHFzDioStCfMOF1x9NjjxniLAayb!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMlDWUCAlkKwHFzDioStCfMOF1x9NjjxniLAayb%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya163.38792-ro0-fo100!7i10240!8i5120


Powierzchnia: 71 m2

WIRTUALNY SPACER

▪ miedziane ściany jak we 
wnętrzu alembika,

▪ zabytkowe fotele 
tworzące klimat starego 
kina,

▪ wielkoformatowy ekran 
kinowy,

▪ regulacja intensywności 
oświetlenia.

http://www.pvm.pl/
https://www.google.com/maps/@52.2553812,21.0458622,3a,75y,56.97h,81.73t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMLo_iyPKHSfXY5dXEbX5mwgahSALDcmJ-Bop25!2e10!3e12!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@52.2553812,21.0458622,3a,75y,56.97h,81.73t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMLo_iyPKHSfXY5dXEbX5mwgahSALDcmJ-Bop25!2e10!3e12!7i10000!8i5000


Powierzchnia: 138 m2

WIRTUALNY SPACER

▪ prawdziwe kłosy zboża 
stanowią integralną 
część baru,

▪ ekran i projektor,

▪ regulacja intensywności 
oświetlenia.

http://www.pvm.pl/
https://www.google.com/maps/@52.2554548,21.0458079,3a,75y,284.05h,89.63t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNSOQagXRkp3eJFivmybCdV5zNuyl78UiXIi1v3!2e10!3e12!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@52.2554548,21.0458079,3a,75y,284.05h,89.63t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNSOQagXRkp3eJFivmybCdV5zNuyl78UiXIi1v3!2e10!3e12!7i10000!8i5000


Powierzchnia: 175 m²

WIRTUALNY SPACER

▪ miedziany bar,

▪ czerwona cegła na 
ścianach,

▪ regulacja intensywności 
oświetlenia.

http://www.pvm.pl/
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2555345,21.0463364,3a,75y,40.89h,89.9t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPVP2oLpFnkpgEX0T5XfqnZBlk6Xno9R7BBjBEx!2e10!3e11!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2555345,21.0463364,3a,75y,40.89h,89.9t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPVP2oLpFnkpgEX0T5XfqnZBlk6Xno9R7BBjBEx!2e10!3e11!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116


Powierzchnia: 171 m2

WIRTUALNY SPACER

▪ eleganckie skórzane 
kanapy,

▪ fotele kinowe ze 
szklanymi oparciami,

▪ inspirująca ściana z 
cytatami o Polskiej 
Wódce,

▪ regulacja intensywności 
oświetlenia.

http://www.pvm.pl/
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2554669,21.0463849,3a,75y,23.31h,75.94t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNlDY92gFBlsoFPQqQZCVLNPs0rhoHuBelRFG9o!2e10!3e11!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2554669,21.0463849,3a,75y,23.31h,75.94t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNlDY92gFBlsoFPQqQZCVLNPs0rhoHuBelRFG9o!2e10!3e11!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116


▪ widok na Plac Konesera 
i panoramę Warszawy,

▪ funkcjonalne meble 
tarasowe.

WIRTUALNY SPACER

Powierzchnia: 32 m2

http://www.pvm.pl/
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2555085,21.046259,3a,75y,283.06h,77.88t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMeHN55XnulpGK_bxfdmF1_-zt4HAjQRKx2WXcv!2e10!3e12!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2555085,21.046259,3a,75y,283.06h,77.88t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMeHN55XnulpGK_bxfdmF1_-zt4HAjQRKx2WXcv!2e10!3e12!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116


Możliwość personalizacji upominków poprzez grawerunek!

http://www.pvm.pl/
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/index.html?cat=16
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=77
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=86
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=32
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=31
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=72
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=33
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=28


Karolina Iskierka

Sales & Event Manager

karolina.iskierka@pvm.pl

eventy@pvm.pl

Tel.:+48 515 015 378
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